
 

Előterjesztés 
az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentéséről és az 

intézkedési terv jóváhagyásának elfogadásáról 

1. előterjesztés száma: 264/2018 
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

 1. melléklet – határozati javaslat  

 2. melléklet – határozati javaslat 

 3. melléklet – ÁSZ jelentés 

 4. melléklet – intézkedési terv Bicske Város Önkormányzata 

 5. melléklet – intézkedési terv Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit 
Kft. 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  
Gazdálkodási Bizottság, Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet. 

 A számvitelről szóló 2000. évi C törvény 

 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 
évi CXXII. törvény 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 
 
Az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok 
többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Bicskei 
Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.” címmel ellenőrzést tartott 2017. év nyarán.  

A vizsgálat célja volt, Bicske Város Önkormányzatánál, a Bicskei Egészségügyi Központ 
Szolgáltató Nonprofit Kft. feletti tulajdonosi jogok kereteinek kialakítása, és a joggyakorlás 
szabályszerűségének ellenőrzése.  

Az ellenőrzés a 2013-2016. éveket ölelte át az önkormányzat többségi tulajdonában álló Bicskei 
Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. tekintetében. 

A vizsgálat során az Állami Számvevőszék megállapításokat és javaslatokat tett az 
önkormányzat tulajdonosi joggyakorlása szabályszerűségének vonatkozásában.  



Az Állami Számvevőszék által feltárt hiányosságok pótlásáról 30 napon belül szükséges 
intézkedési tervet készíteni, melyet a képviselő-testülettel szükséges megismertetni és 
elfogadtatni. 
 
Az Állami Számvevőszék 2447. témaszámú, „Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő 
gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése - Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató 
Nonprofit Kft.”  EL-0140-067/2018 iktatószámú jelentésében foglalt javaslatokhoz 
kapcsolódóan a   

I. Bicske Város Önkormányzata tekintetében az Állami Számvevőszék az alábbi 
javaslatokat tette: 

 
1. számú javaslat: 

„Kezdeményezze a jogszabályban előírt, a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, 
valamint az Mt. 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók javadalmazására, valamint a 
jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak 
rendszeréről szóló szabályzat megalkotását.” 

 
Javaslat alapja: 1.1. sz. megállapítás 3. bekezdés 2. mondata: 
 

„Az önkormányzat rendeleteivel az előírásoknak megfelelően kiadta SZMSZ-ét, amelyben 
rendelkezett a gazdasági társaságok felsorolásáról. A köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) 
bekezdésben (továbbiakban: Taktv.) foglaltak ellenére nem alkotta a társaság 
tisztségviselők és az FB. tagok, valamint az Mt. 208. § hatálya alá eső munkavállalók 
javadalmazása, valamint a jogviszony megszüntetése esetére biztosított juttatások 
módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzatát.” 

 
Intézkedés: 
 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvény 5. § (3) bekezdésben foglaltak alapján az Önkormányzat elkészíti a Képviselő-testület 
útján a társaság tisztségviselők és az FB. tagok, valamint az Mt. 208. § hatálya alá eső 
munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszüntetése esetére biztosított 
juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzatát. 
A Képviselő-testület által elfogadott szabályzatot az Önkormányzat a Társaságra kiterjeszti és 
kötelezővé teszi alkalmazását. 

 
2. számú javaslat: 

 
„Kezdeményezze a felügyelőbizottság ügyrendjének a Társaság legfőbb szerve általi 
jóváhagyását.” 

 
Javaslat alapja: 1.1. sz. megállapítás 4. bekezdés 3. mondata: 
 
„Az FB. a Gt. 34. § (4) bekezdésében és a Ptk. 3:122. § (3) bekezdésében foglalt 
előírások ellenére ügyrenddel nem rendelkezett. Az üzemeltetésre, használatra az 
Önkormányzat által a Társaságnak átadott, a Társaság tevékenységéhez szükséges 
vagyonelemek körét az átadásról szóló szerződésben, határozatokban meghatározták.” 
 
Intézkedés: 



 
A képviselő-testület felszólítja a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 
felügyelőbizottságának elnökét az ügyrend megalkotására és a testület általi jóváhagyására. 
 
 

II. A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság Ügyvezetőjének tett javaslatok: 
 

1. számú javaslat: 
„Kezdeményezze a jogszabályban meghatározottak szerint a térítési díjakról szóló 
szabályzat jóváhagyását. 
 
Javaslat alapja: 2.1. sz. megállapítás 2. bekezdése: 
 „A Társaság az Önkormányzat, mint fenntartó által jóváhagyott, a térítési 
díjakról szóló szabályzattal a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi 
szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997.(XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (6) 
bekezdésében foglaltak ellenére nem rendelkezett.” 
 
A hivatkozott jogszabályhely: 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet – térítési díj 
ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról  
 1.§ (6) bekezdésének rendelkezése az alábbi: 
„Az állami és önkormányzati tulajdonban lévő egészségügyi szolgáltató hatáskörében 
megállapított térítési díjak megállapításának, nyilvánosságra hozatalának és 
befizetésének rendjét, valamint a szolgáltató által megállapított térítési díj 
mérséklésére, illetve elengedésére vonatkozó rendelkezéseket a szolgáltató –a a 
fenntartó által jóváhagyott – szabályzatban állapítja meg….” 
 
Észrevétel:  
Az alkalmazott térítési díj szabályzatokat a II. számú adatfeltöltés során a 610. szám 
alatt (összesen 7 darabot a vizsgált időszakra vonatkozóan) töltöttük fel az Állami 
Számvevőszék honlapjára. A vizsgálati jegyzőkönyv 2.5. számú megállapításában 
szerepel is, hogy „A Társaság egyes szolgáltatási árainak meghatározása 
összhangban volt a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásaival.” Tehát volt 
szabályzatunk, a szerint is jártunk el, de nem volt a fenntartó által jóváhagyva.  
 
Intézkedés:  
A Bicskei Egészségügyi Központ által alkalmazott „Térítési díj szabályzat”-ot 
jóváhagyásra a fenntartó Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé 
terjesztjük.  
 
Felelős: ügyvezető 
Határidő: 2018. július 18. 
 

2. számú javaslat: 
„Intézkedjen a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon 
követését biztosító rendszer kialakításáról.” 
 
Javaslat alapja: 2.2. sz. megállapítás 3. bekezdése: 



 „A Társaság 2013. június 28-tól kormányzati szektorba sorolt szervezetnek 
minősült. A Bkr. 214. január 1-től hatályos 10.§-ban foglalt előírása ellenére a 
Társaság nem alakított ki belső ellenőrzési rendszert, majd a Bkr.10.§-ának 2016. 
október 1-jei módosítása alapján a szervezet tevékenységének, a célok 
megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert.”  
 
A hivatkozott jogszabályhely:370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet- a költségvetési 
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

10.§ rendelkezése az alábbi: 
 „A költségvetési szerv vezetője köteles kialakítani a szervezet tevékenységének, a célok 
megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, mely az operatív tevékenységek 
keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív 
tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből állhat.  

 
Észrevétel: 
Sajnálatos módon sem nekünk, sem a fenntartónak nem volt róla tudomása, hogy 
kormányzati szektorba sorolták a Bicskei Egészségügyi Központot, hiszen sem a 
finanszírozótól sem a felügyeleti hatóságtól, sem a jogalkotótól semmilyen értesítés 
ezzel kapcsolatosan nem érkezett az évek alatt. Semmilyen intézkedés, eljárás …stb, 
során ez eddig nem került napvilágra. A fenti, a feladatot előíró kormányrendelet 
tartalmát tekintve („költségvetési szervek…, költségvetési szerv vezetője….”), miután 
korlátolt felelősségű társaságként és nem költségvetési szervként működünk, nem 
sejthettük, hogy ez kötelezettséget ró ránk is.  
 
Intézkedés:  
Mint kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet, kialakítjuk „a szervezet 
tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert” a Bkr 
10. §-ában foglaltaknak megfelelően. 
 
Felelős: ügyvezető 
Határidő: 2018. december 31.  
 
 

3. számú javaslat: 
„Gondoskodjon az Info tv. és a Taktv. előírásainak megfelelően a közzétételi 
kötelezettségek teljesítéséről.” 
 
Javaslat alapja: 2.3. sz. megállapítás 3. bekezdése: 
 „ Az Info tv. 37.§ (1) bekezdése alapján a törvény 1. melléklet I., a II. és a III. 
fejezeteiben meghatározott –a szervezeti, személyzeti, a tevékenységre, működésre, és 
a gazdálkodásra vonatkozó –adatokat, valamint a Taktv. 2.§ (1) bekezdése által előírt 
adatokat a Társaság honlapján nem tette közzé. „ 
A hivatkozott jogszabályhely: az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. 

37.§ (1) bekezdésének rendelkezése az alábbi: 
 „A 33.§ (2)-(4) bekezdésében meghatározott szervek (a továbbiakban együtt: 
közzétételre kötelezett szerv) – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 
tevékenységükhöz kapcsolódóan az 1. melléklet szerinti általános közzétételi listában 
meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak szerint közzéteszik” 



  A 33.§ (2)-(3) bekezdése szerint: 

 „A 37.§ szerinti közzétételi listákon meghatározott adatait saját honlapján – ha 
törvény másként nem rendelkezik – közzéteszi.” 
 a)-d)-ig tételesen felsorolt szervek 
 „A (2) bekezdésben nem szereplő közfeladatot ellátó szervek a 37.§ szerinti 
elektronikus közzétételi kötelezettségüknek választásuk szerint saját vagy társulásaik 
által közösen működtetet, illetve a felügyeletüket, szakmai irányításukat, vagy 
működésükkel kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által fenntartott, valamint az erre 
a célra létrehozott központi honlapon való közzététellel is eleget tehetnek.” 

 
A másik hivatkozott jogszabályhely: a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény  

2.§ (1) bekezdésének rendelkezése az alábbi: 
 „A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló 
adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető 
állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti 
rendelkezésre jogosult munkavállalók” jogszabályban meghatározott adatait.  
 
Észrevétel: A vezető állású tisztségviselőkre, felügyelőbizottsági tagokra, a 
közbeszerzési eljárásokra, az értékhatárt meghaladó szerződésekre, az Európai Uniós 
támogatással megvalósult fejlesztésekre vonatkozó adatok 2009-től kezdődően 
folyamatosan közzétételre kerültek. Tehát az a megállapítás, hogy „nem tett eleget 
közzétételi kötelezettségének” teljes egészében nem helytálló 
 
Intézkedés:  
A közzétett adatainkat kibővítjük a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően.  
 
Felelős: ügyvezető, Kft. rendszergazdája 
Határidő: 2018. július 18. 

 

4. számú javaslat: 
„Intézkedjen a ráfordítások számviteli elszámolásának szabályszerű 
végrehajtására, ezen belül a személyi jellegű kifizetések elszámolása tekintetében 
a jogszabályi előírások betartására.” 
 
Javaslat alapja: 2.4. sz. megállapítás 1.-2. bekezdése: 
 „ A társaság ráfordításainak elszámolása  nem felelt  meg a Számv. tv. 165.§ (1) 
bekezdésének, mivel a személyi jellegű kifizetések esetén hiányoztak a bérszámfejtés 
alapjául szolgáló összesítő bizonylatok. 

A Társaság ráfordításainak elszámolása nem felelt meg a Számv. tv 167§ (1) 
bekezdés c) pontjának, mivel nem minden esetben állt rendelkezésre a rendelkezés 
végrehajtását igazoló személy aláírása „ 

 

A hivatkozott jogszabályhely: 2000. évi C. törvény a számvitelről 



  A 165.§ (1) bekezdése szerint:  

 „Minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az 
eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell 
kiállítani (készíteni). A gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes 
bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell.” 
 
A másik hivatkozott jogszabályhely: 2000. évi C. törvény a számvitelről 

  A 165.§ (1) bekezdés c) pontja szerint:  

 „ A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános alaki és 
tartalmi kellékei a következők… 
  c) a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, 
az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől 
függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési 
bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása.”  
 
Észrevétel: Sajnos ezeket az észrevételeket csak az ÁSZ telefonon történő 
megkeresését követően tudtuk némiképp értelmezni. Ami az első pontban szerepel, 
nevezetesen, hogy a bérszámfejtés alapjául szolgáló bizonylatok hiányoztak, ez nem 
állta meg a helyét, hiszen minden bizonylat feltöltésre került az ÁSZ feltöltési oldalára 
az E1-E30-ig és E-P1-E-P8-ig meghatározott pontokban. A problémát az okozza, hogy 
a dokumentumok nem minden esetben kerültek aláírásra. Mivel az ÁSZ 95%-os 
bizonyossággal dolgozik, tehát néhány elmaradt aláírás esetében már nem megfelelőnek 
minősül a sokaság.  
 
Intézkedés:  
Mivel egyes esetekben hiányzott az összesítő bizonylatokról és egyéb 
dokumentumokról az aláírás, eljárást dolgozunk ki az aláírási rendről, melyről belső 
utasítást adunk ki.  
 
Felelős: ügyvezető, gazdasági vezető 
Határidő: 2018. július 18.  

 

Bicske, 2018. május 28. 

Tisztelettel: 

 
 

Pálffy Károly 
polgármester 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 264/2018. számú előterjesztéshez 

 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Tárgy: az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentéséről és az intézkedési terv 
jóváhagyásának elfogadásáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. „Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában 
lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Bicskei Egészségügyi 
Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.” elnevezésű, EL-0549-016/2018 iktatószámú, 
2013-2016 közötti időszakot érintő Állami Számvevőszék által folytatott ellenőrzés 
számvevői jelentését megismerte és az abban foglaltakkal egyetért. 

 
2. A határozat mellékletében foglalt intézkedési tervet jóváhagyja és felkéri a 

polgármestert az intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történő megküldésére 
és az Intézkedési tervben foglaltak végrehajtására. 
 

 
 
Határidő: 2018. június 18. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
2. melléklet a 264/2018. számú előterjesztéshez 

 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Tárgy: az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentéséről és az intézkedési terv 
jóváhagyásának elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1. „Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában 
lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Bicskei Egészségügyi Központ 
Szolgáltató Nonprofit Kft.” elnevezésű EL-0140-067/2018 iktatószámú, 2013-2016 közötti 
időszakot érintő Állami Számvevőszék által folytatott ellenőrzés számvevői jelentését 
megismerte és az abban foglaltakkal egyetért. 
 
2. A határozat mellékletében foglalt, a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató 
Nonprofit Kft. által készített intézkedési tervet jóváhagyja. 
 
 
Határidő: 2018. június 18. 
Felelős: polgármester 
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INTÉZKEDÉSI TERV  

Az önkormányzatok gazdasági társaságai - Az önkormányzatok többségi tulajdonában 
lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése - Bicskei Egészségügyi Központ 

Szolgáltató Nonprofit Kft. címmel lefolytatott ellenőrzéshez 

 

Az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok 
többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Bicskei 
Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.” címmel ellenőrzést végzett 2017. év nyarán.  

A vizsgálat célja volt, Bicske Város Önkormányzatánál, a Bicskei Egészségügyi Központ 
Szolgáltató Nonprofit Kft. feletti tulajdonosi jogok kereteinek kialakítása, és a jogok 
gyakorlásának szabályszerűsége.  

Az ellenőrzés a 2013-2016. éveket ölelte át az önkormányzat többségi tulajdonában álló Bicskei 
Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. tekintetében. 

A vizsgálat során az Állami Számvevőszék az alábbi megállapításokat tette az önkormányzat 
tulajdonosi joggyakorlása szabályszerűségének vonatkozásában és ezzel egyidejűleg javaslatot 
tettek az alábbi hiányosságok pótlására:  

1. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.évi 
CXXII. törvény 5.§ (3) bekezdésében foglaltak ellenére az önkormányzat nem alkotta 
meg a Társaság vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottsági tagok, valamint a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208.§ hatálya alá eső munkavállalók 
javadalmazása, valamint a jogviszony megszüntetése esetére biztosított juttatások 
módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzatát. A nevezett 
szabályzatot pótolni. 
 

2. Továbbá a felügyelő bizottság ügyrenddel nem rendelkezett. Az önkormányzat 
kezdeményezze a felügyelőbizottság ügyrendjének a Társaság legfőbb szerve általi 
jóváhagyását. 
 

Az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok gazdasági társaságai - Az 
önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának 
ellenőrzése - Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft”. EL-0549-
016/2018. iktatószámú jelentésében feltárt hibák és hiányosságok pótlásáról az alábbiak 
szerint rendelkezünk: 

 

 

 



INTÉZKEDÉSI TERV  
 

Az önkormányzatok gazdasági társaságai - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának 
ellenőrzése - Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. címmel lefolytatott ellenőrzéshez 

Állami Számvevőszék megállapításai Javaslat Intézkedés Határidő Felelős 

Összegző megállapítás: Az 
Önkormányzat tulajdonosi 
joggyakorlása szabályszerű volt. 
 

1) számú megállapítás: Az 
önkormányzat a tulajdonosi 
joggyakorlás kereteit 
szabályszerűen alakította ki. 

 
Az Önkormányzat elkészítette az 
Mötv. 116. § (1)-(2) bekezdésben 
előírt, a Képviselő-testület által 
elfogadott gazdasági programot. 
 
Az Önkormányzat a Társaság feletti 
tulajdonosi joggyakorlásának kereteit 
elsősorban – a gazdasági 
társaságokban lévő önkormányzati 
részesedésekre kiterjedő hatályú – 
vagyonrendelete, a Társasággal kötött 
szerződések és a Társaságra vonatkozó 
Képviselő-testületi határozatok útján 
alakította ki. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Az önkormányzat rendeleteivel az 
előírásoknak megfelelően kiadta 
SZMSZ-ét, amelyben rendelkezett a 
gazdasági társaságok felsorolásáról. A 
köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről 
szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § 
(3) bekezdésben (továbbiakban: 
Taktv.) foglaltak ellenére nem alkotta 
a társaság tisztségviselők és az FB. 
tagok, valamint az Mt. 208. § hatálya 
alá eső munkavállalók javadalmazása, 
valamint a jogviszony megszüntetése 
esetére biztosított juttatások módjának, 
mértékének elveiről, annak 
rendszeréről szóló szabályzatát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Társaság létesítő okirata – mivel a 
társaság egyszemélyes gazdasági 
társaság – az alapító okirat volt, 
amelynek 11. pontja rendelkezett az 
FB. felállításáról. Az Önkormányzat, 
mint alapító szabályszerűen döntött az 
FB. tagok kinevezéséről. Az FB. a Gt. 
34. § (4) bekezdésében és a Ptk. 3:122. 

Kezdeményezze a 
jogszabályban előírt, a 
vezető tisztségviselők, 
felügyelőbizottsági tagok, 
valamint az Mt. 208. §-a 
szerint vezető állású 
munkavállalók 
javadalmazására, valamint a 
jogviszony megszűnése 
esetére biztosított juttatások 
módjának, 
mértékénekelveiről, annak 
rendszeréről szóló szabályzat 
megalkotását. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kezdeményezze a 
felügyelőbizottság 

A köztulajdonban álló 
gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről 
szóló 2009. évi CXXII. 
törvény 5. § (3) bekezdésben 
foglaltak alapján az 
Önkormányzat elkészíti a 
Képviselő-testület útján a 
társaság tisztségviselők és az 
FB. tagok, valamint az Mt. 
208. § hatálya alá eső 
munkavállalók 
javadalmazása, valamint a 
jogviszony megszüntetése 
esetére biztosított juttatások 
módjának, mértékének 
elveiről, annak rendszeréről 
szóló szabályzatát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Képviselő-testület 
felszólítja a Bicskei 

2018. július 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018. július 18. 

Polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polgármester 



§ (3) bekezdésében foglalt előírások 
ellenére ügyrenddel nem rendelkezett. 
Az üzemeltetésre, használatra az 
Önkormányzat által a Társaságnak 
átadott, a Társaság tevékenységéhez 
szükséges vagyonelemek körét az 
átadásról szóló szerződésben, 
határozatokban meghatározták. 

ügyrendjének a Társaság 
legfőbb szerve általi 
jóváhagyását. 

Egészségügyi Központ 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 
felügyelő bizottság elnökét az 
ügyrend megalkotására és a 
testület általi jóváhagyására. 

2) A tulajdonosi jogok 
gyakorlása szabályszerű volt. 

 
Az önkormányzat, mint alapító 
tulajdonosi jogainak gyakorlását 
határozatok, szerződések, a 
beszámolók elfogadása és az FB. 
tagjainak kijelölése útján végezte. Az 
FB tagok kinevezéséről az Alapító 
határozatban döntött, ezzel eleget téve 
a Taktv. 4. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. A Társaság alapító 
okiratban a Ptk. 3:26 §-ban 
foglaltaknak megfelelően rendelkeztek 
az FB-ről. 
 
A Társaság rendelkezésére bocsátott 
önkormányzati vagyon változását az 
Alapító a Társaság éves egyszerűsített 
beszámolóinak elfogadása útján 
figyelemmel kísérte. A Társaság a 
Számv. tv. 155. § (3) bekezdés a)-b) 
pontjai alapján könyvvizsgálatra 
kötelezett volt. Az éves egyszerűsített 

    



beszámolókat a könyvvizsgáló 
hitelesítő záradékkal látta el. A 
Társaság éves egyszerűsített 
beszámolóit az Alapító az FB. írásbeli 
jelentésének birtokában Képviselő-
testületi határozattal elfogadta, 2014. 
évben a Ptk. 3:120. § (2) pontja 
ellenére nem állt rendelkezésre az FB 
írásbeli jelentése.
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A 2011. évi LXVI. az Állami Számvevőszékről szóló törvény 33§ (1) bekezdése szerinti 

 

INTÉZKEDÉSI TERV 

 

 

Az Állami Számvevőszék 2447. témaszámú, „Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő 
gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése - Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató 
Nonprofit Kft.”  EL-0140-067/2018 iktatószámú jelentésében foglalt javaslatokhoz 
kapcsolódóan.  

A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Ügyvezetőjének tett javaslatok: 

1. számú javaslat: 
„ Kezdeményezze a jogszabályban meghatározottak szerint a térítési díjakról szóló 
szabályzat jóváhagyását. 
 
Intézkedés:  
A Bicskei Egészségügyi Központ által alkalmazott „Térítési díj szabályzat”-ot 
jóváhagyásra a fenntartó Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elé 
terjesztjük.  
 
Felelős: Ügyvezető 
Határidő: 2018. július 18.  

 

2.  számú javaslat: 
„ Intézkedjen a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon 
követését biztosító rendszer kialakításáról.” 
 
Intézkedés:  
Mint kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet, kialakítjuk „a szervezet 
tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert” a Bkr 
10 §-ának megfelelően. 
 
Felelős: ügyvezető 
Határidő: 2018. december 31.  
 
 

3. számú javaslat: 
„Gondoskodjon az Info tv. és a Taktv. előírásainak megfelelően a közzétételi 
kötelezettségek teljesítéséről.” 



 
Intézkedés:  
A közzétett adatainkat kibővítjük a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően.  
 
Felelős: ügyvezető, rendszergazda 
Határidő: 2018. július 18. 
 
 

4. számú javaslat: 
„Intézkedjen a ráfordítások számviteli elszámolásának szabályszerű 
végrehajtására, ezen belül a személyi jellegű kifizetések elszámolása tekintetében 
a jogszabályi előírások betartására.” 
 
Intézkedés:  
Mivel egyes esetekben hiányzott az összesítő bizonylatokról és egyéb 
dokumentumokról az aláírás, eljárást dolgozunk ki az aláírási rendről, melyről belső 
utasítást adunk ki.  
 
Felelős: ügyvezető, gazdasági vezető 
Határidő: 2018. július 18.  
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